
Powerjet
Det lätta och handhållna brännarsystemet

PROFESSIONELL

FLEXIBEL

Flexibilitet är nyckelordet för Nya Powerjet- serien. Blåslamporna 
täcker allt yrkesmannen eller den kräsne hemmafixaren behöver. Nya 
Powerjet är Sieverts senaste tillskott och är den mest avancerade 
blåslampan som tillsammans med vår nya gas ger det mest kraftul-
la och effektiva brännarsystemet vi någonsin utvecklat. Hård- och 
mjuklödning, krympning, värmning och lossning. Powerjet är tillsam-
mans med sina tillbehör oumbärliga för alla med krav på flexibilitet 
och perfekt genomförda arbetsuppgifter. 

Powerjet - Sieverts lättanvända blåslampor för användning tillsam-
mans med propan eller butan, en mix av propan och butan, Ultragas
och Ultramapp, den mest kraftfulla och hetaste mixen.

Lödning PrecisionVärme AnläggningKrympning Plåt Färgborttagning



Powerjet 2535

NYHET

• Powerjet 2535 är det mest kraftfulla och effektiva brännarsystemet på marknaden • Modern förbränningsteknik i kombination 
med en unik gasmix ger en lågtemperatur på 2400°C • Nytt ergonomiskt handtag med rostfri högeffektiv cyklonbrännare för 
jämn värmefördelning runt arbetsstycket • Alla typer av lödning och värmearbeten utförs med högsta kvalitet och effektivitet

Teknisk data

Arbetstryck 2

Vikt, g 290

Längd, mm 180

Höjd, mm 80

Anslutning    Art nr.

Sievert M14x1,5 253501

EU 7/16” 253511

Nytt ergonomiskt mjukt 
grepp

Tänd- och släckfunktion - inget 
slöseri med gas

Ny låsningsfunktion

Integrerat fallskydd för säkerhet 
och hållbarhet

Ny precisionsratt, vrids endast 
270°

Skydd för Piezotändningen

Powerjet
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Powerjet Slang

• En 2 meter slang med ventil för Powerjet 253501 & 
253502.  Powerjet och cylinder inkluderas inte

System

Powerjet nr. 223511

Arbetstryck 1 bar

Standardbrännare 8704

Powergas 2204

• För Powergas 2204 gas-
behållare • Blåslampan för 
proffs och hobbyanvändaren 
• Användningsområden såsom 
mjuklödning, lossa bultar, 
färborttagning, tennspackling, 
tända brasan mm • Utbytbar 
brännare

• Easyjet är en enkel, lätt 
och praktisk blåslampa 
med automatisk tändning • 
Levereras med 2204 gas-
  behållare och fotstöd 
• Utmärkt för mjuklödning 
och mindre  värmearbeten
• Fast brännare

Powerjet 2235 Easyjet 2295

EU
7/16”

EU
7/16”

Powerjet nr. 229501

Arbetstryck 1 bar

Standardbrännare (fast) 8704

Powergas 2204

Metaljet 2155

Metaljet nr. 215512

Arbetstryck 2 bar

Cyklonbrännare (inkluderad) 8707

För gasbehållare (ej inkluderad) 2206 / 2208

System

Metaljetset

Komplett brännarset inklusive Metaljet handtag med 8707 cyklon-
brännnare och 2 st gasbehållare. Brännarsetet leveras komplett 
i en vertygsväska tillsammans med ett fotstöd för gasbehållaren. 
Utrymme finns i verktygsväskan för upp till 5 olika brännare

2 st Ultramapp (220685) 215564

2 st Propan (220885) 215584

• Metaljet är en kraftfull och effektiva blålampa • Robust hand-
tag i metall med rostfri högeffektiv cyklonbrännare för jämn 
värmefördelning runt arbetsstycket • Alla typer av lödning och 
värmearbeten utförs med högsta kvalitet och effektivitet

Powerjet slang nr 701262

Slang längd (m) 2

Slang diameter (mm) 5

Ventil 700001

Blåslampa anslutning M14x1

Ventil anslutning BSP 3/8” LH

Powerjet och Metaljet



Powerjet + Ultragas Kit System

• Powerjet kit med Ultragas 220583 • Cyklonbrännare 
ingår • Inga flare-ups med Ultragas • Levereras i POS 
förpackning

Powerjet + Ultragas nr 253512

Arbetstryck 2 bar

Cyklonbrännare 8706

Gasbehållare Ultragas 220583

Powercase Ultra System • Powerjet kit med Ultragas 220583 • Cyklonbrännare in-
går • Inga flare-ups med Ultragas • Fotbehållare ingår  • 
Levereras i en ny Powercase som är speciellt framtagen för 
att kunna staplas på varandra och låsa

Powercase Ultra nr 253505

Arbetstryck 2 bar

Cyklonbrännare 8706

Gasbehållare Ultragas 220583

Fotbehållare 700726

Powercase MAPP EU System • Powerjet kit med MAPP Gas EU anslutning • Cyklonbrän-
nare ingår • Inga flare-ups med MAPP gas • Fotbehållare 
ingår  • Levereras i en ny Powercase som är speciellt fram-
tagen för att kunna staplas på varandra och låsa

Powercase MAPP EU nr 253521

Arbetstryck 2 bar

Cyklonbrännare 8706

Gasbehållare MAPP EU 222183

Fotbehållare 700725

NY

NY

NY

Powercase • Speciellt framtagen för Powerjet och samtliga engångs-
behållare för Powerjet. • Powercase kan staplas på varan-
dra och låsas för enkel transpart • Powerjet ingår inte

Powercase nr 600000

NY

Powerjet Kits



Brännare nr. 870201 870401 870601 870701 870801 871001

Brännardiameter Ø, mm 15 16 14 16 38 24

Förbrukning, g/h vid 2 bar 40 90 170 230 130 230

Effekt, kW vid 2 bar 0,5 1,2 2,2 2,9 1,7 3,5

Mjuklödning max Ø, mm 10 18 40 50 - 22

Hårdlödning max Ø, mm - - 18 20 - -

• För mindre 
värmearbeten 

• Ger en 
precis och 
stabil låga

Spetslåge- 
brännare 
870201

• För 
mjuklödning 
och andra 

mindre 
värmearbeten 

• Kraftfull, 
precis och 
stabil låga

Standard- 
brännare 
870401

•  För t ex 
hård- och 

mjuklödning 
men även 
för andra 
krävande 

värmearbeten • 
Den roterande 

och korta 
lågan ger en 
jämn värme-

fördelning runt 
arbetsstycket 

Cyklon- 
brännare 
870601 

• Högeffektiv 
cyklonbrännare 

med utökad 
brännar-
diameter 
jämnfört 

med 8706 
• Speciellt 
designad 

för Metaljet 
för effektiv 

värmning och 
lödning

• För krymp-
arbeten, 

färgborttagning 
och vid arbeten 

där öppen låga ej 
kan användas 

• Kraftfull 
och vindstabil 
hetluftsström

Hetlufts- 
brännare 

870801

• För krymp- 
och värme-
arbeten • 

Kraftfull och 
vindstabil 
brännare 

vilken ger en 
större mjuk 

låga

Mjuklåge-
brännare 
871001

Cyklon- 
brännare  
870701 

System

Precision

Mjuklödning

Värme

Hårdlödning

Färgborttagning

Krympning

Powerjet

Powerjet
Brännarguide


